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• Teksta nozīmes reprezentācija
– Teksts representācija semantika (modelis)

• Pirmās pakāpes loģikas (FOL) formulu konstruēšana
• Diskursa reprezentācijas struktūras (DRS)

• Izvedumi
– Teorēmu pierādīšana (‘jā/nē’ jautājumi)
– Modeļu būvēšana

• Aktuālākie risinājumi
– Kontrolētās valodas (ACE, PENG)

A woman crosses Sunset Boulevard.
She is afraid.
A woman crosses Sunset Boulevard.
She is afraid.

∃x(woman(x)∧
cross(x,SUNSET-BOULEVARD)∧
afraid(x))

∃x(woman(x)∧
cross(x,SUNSET-BOULEVARD)∧
afraid(x))

Computational Semantics



ACE

• “A rich subset of standard English”
– Pilnībā determinēta analīze

• Formāla valoda

• “Intended for professionals who want to use 
formal notations and formal methods [for KR], 
but may not be familiar with them.”

• Rīku komplekts:
– ACE grammar, ACE rules, APE parsing engine, 

RACE reasoner, DRACE verbalizer, u.c.

http://attempto.ifi.unizh.ch



Teksts FOL

• Teksts ACE valodā
Gramatikas likumi

Interpretācijas likumi
DRS

FOL, OWL, RulesML
Verbalizācija

• Pārfrāzēšana
– Anaforas

A black cat is big.
The black cat is sleepy.
The cat that is sleepy is a dreamer.



OWL verbalizācija

John is a man.
Mary is a person.
Everything that does not eat something that is not a grass is a goat.
No goat eats something that is not a grass.
Every animal is a cat or is a goat.
Every human is John or is Mary.
Every human is a person and owns an automobile.
Everything that is a grass or that is an apple is a food.
Every person is a human.
Every man is a person.
Everything eats at most 1 thing.
Everything is eaten by at most 1 thing.
Everything that eats something that eats something X1 eats X1.
Everything that eats something X2 is hated by X2.
Everything that hates something X3 is eaten by X3.
Everything that eats something is an animal.
Everything that is eaten by something is a food and is not an automobile.



• Plašs tekstu korpuss [domēn]ontoloģijas
– FrameNet/CPA metodika

• Sintaktiskā analīze
• Anaforu risināšana

– Rīku atbalsts
• OWL redaktori

• ACE pieeja

Ontoloģiju “ražošana”



ACE Rule and Inference Engine



Konfigurācija

• Maksimāla pieturēšanās pie ACE gramatikas 
(tās apakškopas):
– Darāmā kārta
– Tagadne
– Īstenības izteiksme
– 3. persona
– Neitrāla vārdu kārta
– Tikai apzīmētāja palīgteikumi

• Stāstījuma teikumi (specifikācijas)



Leksikons

• Leksēmas ACE ir viennozīmīgas
– Computational Semantics neinterpretē prepozīcijas u.c.

• Prepozīcijas ACE-LV kļuvušas daudznozīmīgas:
– Angļu valodas tulkojumi kā FOL simboli (~interlingva)

• Bet tulkojums = interpretācija

[symbol:on,syntax:[uz],num:sg,case:gen]
[symbol:on,syntax:[uz],num:pl,case:dat]
[symbol:to,syntax:[uz],num:sg,case:acc]
[symbol:to,syntax:[uz],num:pl,case:dat]



Sintakse FOL
• No specifiskajām uz vispārīgajām konstrukcijām 

(bottom-up)

• Problēmas ar kvantoriem (ALL, EX, DEF)
– Noteiktība angļu val. ir tieša kategorija; latviešu val. tā

nav gramatiska kategorija
– Netieši EX/DEF parādās īpašības vārdu pazīmēs

• liels suns (a big dog) / lielais suns (the big dog)
– DEF kvantoru ieviešana

• tas/šis suns (the dog) // kāds/viens suns (a dog)

– Kvantors DEF ir nepieciešams anaforu risināšanā



Lambda rēķini

Vincents piedāvā Mijai kādu dzērienu (S)
∃k(DRINK(k) ∧ OFFER(VINCENTS,MIJA,k))

Vincents (NP)
λw.w@VINCENTS

piedāvā Mijai kādu dzērienu (VP)
λx.∃k(DRINK(k) ∧ OFFER(x,MIJA,k))

kādu dzērienu (NPDirect object)
λw.∃k(DRINK(k) ∧ w@k)

Mijai (NPIndirect object)
λw.w@MIJA

kādu (Det)
λx.λy.∃z(x@z ∧ y@z)

dzērienu (NP)
λw.DRINK(w)

piedāvā (TV)
λi.λd.λx.(i@λy.d@λz.OFFER(x,y,z))



Secinājumi
• Pat ļoti kontrolētas gramatikas gadījumā vienas 

valodas implementācijas adaptēšana uz citu 
valodu (valodu grupu) ir apgrūtinoša, ja vispār 
saprātīgi iespējama

• OWL specifikācija kā interlingva
– Vadlīnijas valodas atbilstošas apakškopas izvēlē
– Eksistējošie risinājumi kā piemēri

• Vai rakstīt ontoloģijas ACE tipa valodā tiešām ir 
efektīvāk nekā izmantojot formālus redaktorus?
– Tas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem...



Paldies!
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